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TŘEBECHOVICKÉ HALÓ

Rozšíření kapacity Mateřské školy v Třebechovicích pod Orebem

Proč se slaví první máj

Co by mohly vyprávět třebechovické domy



ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY V TŘEBECHOVICÍCH P. O.

V  současné době má Mateřská 
škola v  Třebechovicích p.  O. tři 
pracoviště o  celkové kapacitě 
217 dětí. Pracoviště v  Tyršově 
ulici je objekt ze sedmdesátých 
let minulého století s kapacitou 
117 míst, MŠ v  Nepasicích má 
kapacitu 51 míst a  v  pronajaté 
části budovy na  Heldově ná-
městí je 49 míst. Letos ještě tato 
kapacita postačuje, ale smlouvu 
o  pronájemu objektu na  Hel-
dově náměstí má město uzavřenu zatím jen do června roku 2020. 
A navíc musíme do budoucna počítat i s umisťováním dvouletých 
dětí do mateřských škol. Vedle budoucích kapacitních problémů se 
vedení města muselo zabývat také otázkou technického stavu cca 
45 roků staré budovy v Tyršově ulici.
Zvažovaly se různé varianty technického a kapacitního řešení tře-
bechovické mateřské školy, ale stěžejním momentem rozhodování 
se stal fakt, že oprava objektu v  Tyršově ulici (ocelová opláštěná 
konstrukce) by byla technicky velmi komplikovaná, a navíc téměř 
tak drahá jako výstavba budovy nové. Nakonec bylo dne 20. břez-
na letošního roku zastupitelstvem města schváleno níže uvedené 
řešení.
Na  místě stávající budovy v Tyršově ulici budou vybudovány dva 
nové vzájemně propojené dvoupodlažní objekty. Předpokládá se 
realizace v dvou etapách. Kapacita jednoho objektu je 96 dětí. Jed-
ná se o moderní dřevostavbu, zahájení realizace první etapy (včet-
ně demolice poloviny stávajícího objektu) se předpokládá v druhé 
polovině roku 2019.
S  finančními prostředky na  první etapu ve  výši cca 20 miliónů Kč 
lze počítat z rozpočtu města, ale 
budeme pozorně sledovat veš-
keré možnosti získání externích 
dotačních financí. O načasování 
realizace druhé etapy rozhod-
ne pak následně zastupitelstvo 
města. 
V konečné podobě by tedy Ma-
teřská škola v  Třebechovicích 
měla mít dvě pracoviště, a  to 
novou dvoupodlažní budovu 
v  Tyršově ulici s  kapacitou 192 
dětí a budovu v Nepasicích s 51 
místy, tedy celkem 246 míst pro 
naše nejmenší.

 Ing. Jiří Němec, starosta města

Plníme programové cíle zastupitelstva města

Situace nové Mateřské školy v Tyršově ulici

Pohled východní

Pohled jižní
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INFORMACE Z MÚ

Výpis usnesení z jednání Rady města Třebechovice p. O.

 ◘ Rada města schvaluje účetní závěrku u příspěvkových organiza-
cí za účetní období 2017 bez výhrad.

 ◘ Rada města schvaluje finanční vypořádání příspěvkových orga-
nizací za hlavní činnost a za hospodářskou činnost za rok 2017.

 ◘ Rada města schvaluje poskytnout organizaci Junák dotaci měs-
ta ve výši 50 tisíc Kč na odpolední program dne 27. 10. 2018 po-
řádaný ke stému výročí vzniku Československa. Jedná se o úhra-
du nákladů na slavnostní průvod městem a odpolední program 
v sokolovně, mimo občerstvení.

 ◘ Rada města bere na vědomí kritéria přijímání dětí do Mateř-
ské školy Třebechovice pod Orebem na školní rok 2018 – 2019.

 ◘ Rada města schvaluje zahájení příprav na Změnu č. 2 Územní-
ho plánu Třebechovice pod Orebem – uvedení projektu „Mimo-
úrovňové křížení silnice II/298 se železniční 
tratí“ ve  variantě označené A2 do  souladu 
s územním plánem města Třebechovice pod 
Orebem.

FEJETON

V  Česku je první máj vnímán 
především jako svátek zamilo-
vaných a celý květen jako měsíc 
lásky. S tímto pojetím je tradičně 
spojena i noc předcházející prv-
nímu květnu, zahrnující stavění 
“májek“ pro milované paní a dív-
ky a jejich hlídání. Ve středověku 
bylo slavení tohoto svátku církví 
tolerováno, ale v roce 1644 pod 
vlivem puritánů bylo stavění 
májek zakázáno.
Na prvního máje se mají zamilo-
vané páry líbat pod rozkvetlou 

Proč se slaví první máj

třešní a  za  odměnu se jim splní 
všechna přání. Pragmatičtí mi-
lenci si myslí, že nemusí jít jen 
o třešeň (někde je jich nedosta-
tek), může to být i  jabloň nebo 
bříza. Hlavně si myslím, že důle-
žitější než strom bývá polibek. 
Prvnímu máji předcházejí stu-
dentské slavnosti „Majáles“. 
V  roce 1965 byl králem praž-
ského majálesu básník Allen 
Gingsberg. Třicátého dubna 
slavíme na  mnoha místech tzv. 
pálení čarodějnic, které je dob-

rou příležitostí k  setkání s  přá-
teli a  ke  spálení zimního klestí. 
Němci mají Valpuržinu noc, 
ve  Skandinávii Beltaine. Křesťa-
né se účastní májových pobož-
ností k poctě Panny Marie. 
První máj má i  politický pod-
text. Dne 1. května 1886 zor-
ganizovaly odbory s  anarchisty 
celodenní stávku v  americkém 
Chicagu. Požadovali osmihodi-
novou pracovní dobu bez ztráty 
peněz. Při střetu demonstrantů 
s  policií zemřelo několik stáv-
kujících. Počet mrtvých se ještě 
zvětšil v následujících dnech při 

výbuchu bomby, z  něhož bylo 
obviněno a  následně bez dů-
kazů popraveno 5 anarchistů. 
Na  jejich počest byl 1. květen 
poprvé slaven v USA jako Svátek 
práce v roce 1888. O rok později 
(1889) přijala II. internacionála 
návrh francouzských socialistů, 
aby byl 1. květen slaven jako ofi-
ciální Svátek práce. Postupně se 
k oslavě tohoto svátku přidávaly 
různé politické strany a  organi-
zace podle toho, zda se jim svá-
tek hodil do politických progra-
mů, nebo ne.
Je dobře, že jsme zůstali u  lás-
kyplného pojetí svátku. Mladší 
generaci podezírám z  toho, že 
svátek vnímá hlavně jako den 
pracovního volna. Já s  nostalgií 
(bez vztahu k  ideologickému 
výkladu svátku) rád vzpomí-
nám na  „budíček“ dechových 
hudeb pochodujících ulice-
mi. Jako školák jsem se těšíval 
i  na  průvod a  alegorické vozy, 
kolotoče. Nesměl jsem ovšem 
nést transparent, protože ten 
se musel vrátit do  školy, a  tak 
jsem byl znevýhodněn ve  svá-
dění spolužaček. Hospodyňky 
pamatují, že na  májových vese-
licích bylo k  mání nedostatko-
vé zboží: banány, pomeranče, 
vzácné žvýkačky nebo turecký 
med. Předmětem prvomájových 
vzpomínek bývá počasí. S  pa-
mětníky se předháním v diskusi, 
kolikrát na  1. máje mrzlo, koli-
krát sněžilo, v kterém roce jsme 
zmokli a kdy nás trápila tropická 
horka. 
Kdo jste četli Máchův Máj, víte, 
že je to docela smutná balada, 
ale úvodní verše jsou krásné. 
Protože si myslím, že bychom 
z  této literární perly českého 
romantismu neměli znát jen zá-
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věrečné zvolání: „Viléme, Hynku, 
Jarmilo“, přikládám i úvod díla: 
Byl pozdní večer – první máj,
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

(K. H. Mácha)
Mácha napsal Máj v  roce 1836. 
Od  té doby uplynulo mnoho 
prvních májů včetně těch tra-
gických, válečných i  pováleč-
ných. Vzpomínám na  první máj 
v roce 1968, kdy se poprvé nes-
ly transparenty s  Masarykovou 
podobiznou a kdy jsme se těšili 
na  zrušení cenzury a  politické 
a  ekonomické změny. Došlo 
k  nim mnohem později a  nej-
sem si jistý, zda si dnešní svobo-
dy dostatečně vážíme. 
Mějme se zkrátka rádi. Nejen 
v květnu. 

Jindřich Tošner
Kresby Lubomír Lichý

JAZYKOVÝ KOUTEK

Každý novorozenec dostane brzy po  svém narození jméno, které 
mu zpravidla vyberou rodiče, popř. příbuzní. V minulém čísle jsme 
si osvětlili původ a význam nejčastěji užívaných dívčích jmen. Dnes 
budeme pokračovat nejoblíbenějšími jmény chlapeckými.
1. Jakub – hebrejského původu, znělo Jahagóbh. Nejčastěji se vy-

kládá jako „ten, který se drží za patu“, přeneseně „druhorozený“.
2. Jan – jeho z němčiny přejatou variantou je Johan. Je hebrejské-

ho původu – Jochánán. Znamená „bůh je milostivý“, popř. „mi-
lostivý dar boží“.

INZERCE

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
Jedná se o hloubkové čištění profesionálním strojem.

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992

MOTORISTÉ POZOR !!!!!!

Jako každý rok, i letos, pro Vás STK Třebechovice p. O.

pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná

v sobotu 21.04.2018 od 08.00 – 12.00 hod.

Naši technici Vám bezplatně provedou
kontrolu podvozku, osvětlení a brzdového systému

na Vašem automobilu a příp. poradí s přípravou
Vašeho vozu na nastávající motoristickou sezonu.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv STK Třebechovice p. O.

Tel.: 773 312 487

Prodám byt v Havlíčkově ulici, 2+KK, 1.p., balkon, ne RK, 777 801 500.

3. Adam – biblické jméno hebrejského původu. Souvisí s  hebrej-
ským slovem hádám, tj. „prsť, země“. Vykládá se jako „člověk po-
zemšťan“.

4.  Tomáš – biblické jméno aramejského původu (téomá), znamená 
„dvojče, blíženec“.

5. Matyáš – jméno hebrejského původu, původně znělo Mattith-
jáh. Znamená „dar boží“. Ze stejného základu pocházejí i jména 
Matouš a Matěj.

Lenka Faltová, podle knihy Miroslavy Knappové:
 Jak se bude jmenovat?

Místo i pro vaši reklamu!



Třebechovické Haló  5

Sedmé třídy na lyžařském výcviku v Deštném v Orlických horách

Z NAŠICH ŠKOL

Lyžařského výcvikového zájezdu, který se konal 10. 2.- 16. 2. 2018, 
se zúčastnilo 65 žáků. Pro 19 žáků byla využita možnost zapůjčení 
výzbroje ve SKI půjčovně. Na sjezdovkách lyžařského areálu v Dešt-
ném v  Orlických horách své zkušenosti předávali učitelé Zdeněk 
Provazník, Anna Ascherlová, Josef Urban, Ivana Střelečková, Lenka 

Matematický klokan

V  pondělí 19. 3. 2018 se na  Zá-
kladní škole v  Třebechovicích 
pod Orebem konala mezinárod-
ní soutěž Matematický klokan. 

V  kategorii Klokánek, určené 
žákům 4. a 5. tříd, zvítězila Klára 
Kotyzová z 5. C, 2. místo obsadi-
la Eva Železná z  5. A  a  3. místo 
získal Ondřej Pistora z 5. A.

V  kategorii Cvrček 1. místo 
obsadil Damián Rous ze 3. A, 
2. Místo Kristýna Kadlecová 
ze 3. B a 3. místo František Svo-
boda ze 3. A a Alan Drahoš z 2. B.

Žáci 6. a  7.tříd soutěžili v  kate-
gorii Benjamín. Vítězem se stal 
Vojtěch Karásek ze 7. C, 2. mís-

to získal Dominik Staša ze 6. C 
a  3. místo obsadil Tomáš Hanuš 
ze 7. B.

V  kategorii Kadet pro 8. a  9. 
třídy zvítězil Vláďa Nedvídek 
z 9. B, 2. místo obsadil Vojta Po-
lehla z 9. C a na 3. místě skončila 
Jana Horáková z 8. A.

Všem soutěžícím děkujeme 
za účast a vítězům gratulujeme.

Za předmětovou komisi
 matematiky Kateřina Chlíbková 

Dne 21. 3. 2018 nás, tedy žáky 
8. A  a  9. B, paní učitelka Falto-
vá vzala na  výstavu Vidět Sicílii. 
Výstava probíhala v  prvním pa-
tře třebechovického kulturního 
domu.Když jsme vešli, všude 
na  stěnách jsme viděli fotogra-
fie a  obrazy s  tématikou Sicílie. 
Obraz, který se mi nejvíce líbil, 
byl od  Borise Jirků s  názvem 
Grotte. Mohli jsme vidět i  obra-
zy Pavlíny Strnkové, Miroslava 
Jiránka, Aleny Beldové a Tomáše 
Císařského.
Měli jsme také možnost zhléd-
nout dokument s  názvem Du-
še(k) Sicílii, jehož režisérkou 
byla ředitelka TMB Renata Paz-

derová. Film komentoval herec 
Jaroslav Dušek. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých informa-
cí. Třeba o  přístavních městech, 
o  bývalé mafiánské vesnici Cor-
leone, o údolí chrámů, o černých 
lávových kamenech, ze kterých 
jsou postavená města pod Et-
nou, o  výrobě čokolády a  o  si-
cilském baroku, které můžeme 
vidět po celé Sicílii.
Výstava i  dokument byly pěk-
ně vytvořené. Pohodlné gauče, 
na  kterých jsme seděli, dodaly 
atmosféře klid a pohodu. Výsta-
va se mi moc líbila a šla bych se 
klidně podívat ještě jednou.

Karolína Škodová, žákyně 9. B

Výstava “Vidět Sicílii”

Lyžařský výcvikový zájezd 2018 Milá, Lucie Dušková a Helena Čížková. Žáci prošli praktickým i  te-
oretickým výcvikem, zhlédli výukové filmy, užili si spoustu legra-
ce a zábavy na svahu i na chatě. Vrcholem celého klání byl závod 
ve slalomu.
Poděkování za zdařilý lyžařský výcvik patří všem žákům, kolegům 
a sponzorům.

Text a foto: Mgr. Zdeněk Provazník
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ZUŠ Třebechovice pod Orebem informuje…

Ve  dnech 6. - 9. 3. 2018 se 
v  divadle Jesličky Josefa Tej-
kla v  Hradci Králové konalo 
okresní kolo celostátní soutě-
že základních uměleckých škol 
Dětská scéna. První tři dny 
soutěžili sóloví recitátoři, po-
slední den byl věnován soutěži 
kolektivů.
V úterý 6. 3. 2018 reprezentovali 
naši školu vítězové školního kola 
v  I. a  II. kategorii sólové části 
soutěže.
Mezi osmi postupujícími 
do  krajského kola (v  každé ka-
tegorii čtyři) jsou 3 naši žáci. V I. 
kategorii postoupila Kristýna 

Kadlecová s  básní Oříšky, v  II. 
kategorii Ondřej Fifka s  básní 
Ušaté torpédo a  Adéla Pilgro-

vá s  úryvkem z  knihy Dvojčata 
v  průšvihu, který si sama pro 
přednes upravila. Nezbývá, než 
jim do krajského kola držet pal-
ce.
Ve  středu 7. 3. 2018 soutěž po-
kračovala III. kategorií. Anež-

ka Polehlová a  Anna Fifková 
za své recitační výkony obdržely 
čestná uznání. 
Ve  čtvrtek 8. 3. 2018 soutěž IV. 
kategorie zakončila sólovou 
recitaci. V  ní nás reprezentova-
la jediná soutěžící, Štěpánka 

Pospíšilová, která si ve  velké 
konkurenci vybojovala postup 
do krajského kola. Její úspěch je 
o to cennější, že soutěž v její ka-
tegorii probíhá ve  dvou kolech, 
a  soutěžící tudíž na  rozdíl od  I. 
a  II. kategorie musí mít připra-
veny 2 ukázky. Štěpánka zvoli-
la báseň Ambulance a  úryvek 
z knihy Vejce a já.
 V  páteční soutěži kolektivů 
soubor Barevné knoflíky za-
hrál pohádku Jak se malá Mette 
chtěla stát královnou a  soubor 
Rozcuchaní vrabčáci před-
stavení Černý den na  Tolštejně 
aneb veselé krveprolévání tam-
též. Podle slov vedoucí souborů, 
MgA.  Jiřiny Krtičkové, se obě 
soutěžní představení dětem 
moc povedla. A  úplně nejpove-
denější na  tom je, že odborná 
porota obě představení poslala 
do krajského kola.
Gratulujeme sólistům i  kolekti-
vům!!!
Ve dnech 5. a 6. 3. 2018 se v ZUŠ 
Střezina v Hradci Králové konalo 
okresní kolo celostátní soutě-
že základních uměleckých škol 
ve  hře na  dechové dřevěné ná-
stroje.

První z  obou soutěžních dnů 
byl věnován soutěži hobojistů, 
klarinetistů a  saxofonistů. A  jak 
dopadli naši žáci?
Michaela Vohralíková (IV. kate-
gorie) – 2. místo, Anna Fifková 
(VI. kategorie) – 2. místo, Ven-

dula Bartáčková IX. kategorie) 
– 2. místo a  David Kroulík (XII. 
kategorie) – 2. místo. 
Gratulujeme!

Druhý den okresního kola celo-
státní soutěže základních umě-
leckých škol ve  hře na  dechové 
dřevěné nástroje byl věnován 
zobcovým a  příčným flétnám 
a  lze jej nazvat dnem plným 
úspěchů. Našim flétnistkám 
se totiž až neuvěřitelně dařilo 
předvést dokonale všechno, co 
na  soutěž pod vedením své vy-
učující Jarmily Čechové Krečme-
rové, dipl. um., připravily. A  vý-
sledky?
3. místo ve  svých kategoriích 
obsadily Veronika Daňková 
(VIII. kategorie) a  Justýna Pro-

kešová (VII. kategorie), 2. místo 
získala Natálie Bangová (VIII. 
kategorie), 1. místo obsadila 
Tereza Otčenášková (II. kate-
gorie) a  1. místo s  postupem 
do  krajského kola vybojovaly 
Anna Reschelová (II. katego-
rie), Simona Vokounová (VII. 
kategorie), Tereza Andrysová 
(VIII. kategorie) a  Jana Veselá 
(X. kategorie). Jana Veselá se 
zároveň stala absolutní vítězkou 
celé soutěže.
Potěšitelné je i  to, že paní kore-
petitorka Miriam Puklová byla 
na  soutěži oceněna zvláštní ce-
nou za  klavírní doprovod sou-
těžního vystoupení Jany Veselé.
Všem blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.
Ve  čtvrtek 15. 3. 2018 se žáky-
ně tanečního oboru zúčastnily 
okresního kola celostátní sou-
těže základních uměleckých 
škol, které se konalo v  Novém 
Bydžově. Reprezentovaly nás tři 
choreografie. Tanec vloček z ba-
letu Louskáček, nově nastudo-
vaná choreografie Vzpomínky 
a  choreografie A  Paris. Choreo-
grafie Tanec vloček a Vzpomínky 
se umístily v  bronzovém pás-
mu a  všechny tanečnice mají 
naši velikou pochvalu a  obdiv 
za  to, jak procítěně a  technicky 
ve  svých soutěžních vystoupe-
ních zatančily.
Blahopřejeme!

Soutěžili jsme… soutěžíme… a budeme soutěžit…

Pěvecké trio naší školy postoupi-
lo do  ústředního kola celostátní 
soutěže základních uměleckých 
škol (zleva: Gabriela Strnadová, 
Lenka Štěpničková a  Karolína 

Moravcová)

Žákyně fl étnové třídy se svými korepetitorkami v okresním kole celostát-
ní soutěže základních uměleckých škol

(zleva: Miriam Puklová, Natálie Bangová, Simona Vokounová, Veroni-
ka Daňková, Tereza Andrysová a Jana Veselá Segečová,

vpředu: Tereza Otčenášková a Anna Reschelová)

…a  hned první z  nich bylo pro 
nás nesmírně úspěšné. V  úterý 
20. 3. 2018 se v ZUŠ F. A. Šporka 
v  Jaroměři konalo krajské kolo 
celostátní soutěže ZUŠ v  sólo-
vém a  komorním zpěvu. Naši 
školu reprezentovalo pěvecké 
trio ve  složení Gabriela Strna-

dová, Lenka Štěpničková a Ka-

rolína Moravcová, které k  naší 
velké radosti zvládlo rozsáhlou 
a  kvalitní konkurenci ve  III. ka-
tegorii a  získalo 1. cenu s  po-
stupem do ústředního kola této 
soutěže.
Děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy a držíme pěsti!
Ve  dnech 21. a  22. 3. 2018 se 
v ZUŠ Habrmanova v Hradci Krá-
lové konalo krajské kolo celo-
státní soutěže základních umě-
leckých škol ve  hře na  dechové 
žesťové nástroje.
Naši školu reprezentovali dva 
žáci. Jáchym Havlíček, který v V. 
kategorii získal 3. místo, a  Oto 

Bohatý, který se ve IV. kategorii 
umístil na 1. místě.
Oběma žákům gratulujeme!
V  sobotu 24. 3. 2018 pořádala 
TJ Orel Třebechovice pod Ore-
bem první ročník nepostupo-
vé taneční soutěže TPO Dance. 
Soutěže se zúčastnily i  žákyně 

Začala krajská kola jednotli-

vých soutěží v  rámci letošní 

celostátní soutěže základních 

uměleckých škol…

našeho tanečního oddělení a ze 
soutěže si odnesly následující 
ocenění: 
Žákyně 3. a  4. ročníku s  cho-
reografií Animals získaly v  kon-
kurenci 9 choreografií 3. místo 
v kategorii moderní tanec.
Žákyně 6. a  7. ročníku a  žákyně 
II. stupně s  choreografií Pink 
skončily v  kategorii volný styl 
také na 3. místě. 
Choreografie Vzpomínky ob-
sadila v  kategorii volný styl 
1. místo!
Blahopřejeme!
O  výsledcích soutěží, které pro-
bíhají v  těchto dnech, vás bu-
deme informovat v  květnovém 
vydání.
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Měsíc březen v MŠ proběhl v du-
chu Velikonoc a vítání jara. Děti 
vyráběly velikonoční dekorace, 
ve  třídách proběhl ŽLUTÝ TÝ-
DEN, kdy se děti oblékly do žlu-
tého oblečení a vyráběly sluníč-
ka. Společně s  učitelkami děti 
UTOPILY MORENU a  ozdobily 
keře u MŠ velikonočními vajíčky. 
Pro rodiče jsme připravili dílnič-
ku, kde si děti ve spolupráci s ro-
diči vyráběly dekorace. V dubnu 

Zprávičky z mateřské školy ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY v Třebechovicích pod Orebem

se bude konat ve dnech 2 – 3. 5. 2012

v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. 

v budově v Tyršově ulici 1032, Třebechovice p. O.

Zákonný zástupce si vezme vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte 
k nahlédnutí a občanský průkaz. Každý účastník zápisu získá regis-
trační číslo. Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna na in-
ternetu a na vývěsce u vchodu do mateřské školy. 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2018/2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, 
Třebechovice pod Orebem stanovuje, po  dohodě se zřizovatelem 
školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 
2018/2019.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:
1. Děti, které k  31. 08. 2018 dovrší pěti let, mají místo trvalého 

pobytu v Třebechovicích pod Orebem, v případě cizinců místo 
pobytu v Třebechovicích pod Orebem, děti ze spádové oblasti 
města Třebechovice pod Orebem a děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, jsou přijímány vždy.

2. Děti, které k  31. 08. 2018 dovrší čtyř let, mají místo trvalého 
pobytu v Třebechovicích pod Orebem, v případě cizinců místo 
pobytu v Třebechovicích pod Orebem a děti ze spádové oblasti 
města Třebechovice pod Orebem.

3. Děti, které k 31. 08. 2018 dovrší tří let, mají místo trvalého poby-
tu v Třebechovicích pod Orebem, v případě cizinců místo poby-
tu v Třebechovicích pod Orebem a děti ze spádové oblasti města 
Třebechovice pod Orebem.

4. Děti, které k  31. 08. 2018 dovrší dvou let, mají místo trvalého 
pobytu v Třebechovicích pod Orebem, v případě cizinců místo 
pobytu v  Třebechovicích pod Orebem a  děti ze spádové ob-
lasti města Třebechovice pod Orebem od  nejstaršího po  nej-
mladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku.

5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Třebechovicích pod 
Orebem a  nejsou ze spádové oblasti, od  nejstaršího po  nej-
mladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku.

Bc. Alena Jeremiášová, ředitelka MŠ

Žlutý den v Mateřské školce, foto: archiv MŠ

nás čeká beseda s paní učitelkou 
ze základní školy, proběhne jarní 
focení. A  účast na  akci Ukliďme 
si Česko. Čeká nás také návštěva 
LOGOPEDA. Dne 12. 4. 2018 je 
od  10,00 hod. v  Mateřské škole 
Tyršova Den otevřených dve-

ří pro rodiče dětí, které půjdou 
k zápisu do naší mateřské školy. 
V týdnu od 23. 4. 2018 do 27. 4. 
2018 budou pro rodiče k dispo-
zici přihlášky do MŠ. 

Heldova městská knihovna
srdečně zve v  termínu 5. 4. – 31. 5. 2018 
na  VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Jana Vokou-

na, která je zpřístupněna v rámci půjčovní 
doby, případně po dohodě i jindy.
Kontakty: 495 592 198, 495 592 390, info@hmk.cz, www.hmk.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE (DDM)

DDM informuje: 

Soutěžní sezóna pro tanečníky 
začala. Dne 24. 3. 2018 se konala 
první nepostupová soutěž a naši 
tanečníci vybojovali hned něko-
lik výborných umístění. Z  TPO 
dance, které se konalo v  Tře-
bechovicích, jsme si odnesli tři 
první a  jedno třetí místo. Všem 
děkujeme a gratulujeme.
Bodovali i  judisté. V  březnových 
regionálních pohárech a  Samu-
rajské kataně vybojovali čtyři prv-
ní, dvě druhá a jedno třetí místo. 
Nejúspěšnějšími judisty byli Vik-
torka Drahošová, Katka Fikartová, 
Vojtěch Fikart, Alan Drahoš a Víťa 
Skřivánek. Blahopřejeme.

O  velikonočních prázdninách 
jsme pro školní děti uspořádali 
výlet do  Technologického cen-
tra v  Hradci Králové, kde jsme 
programovali roboty Ozoboty 
a  vyzkoušeli si spoustu dalších 
zajímavých věcí. 

DDM připravuje:

Dílnu pro veřejnost - Drátovaná 
keramika, kde si pod vedením 
Jany Jarkovské můžete odráto-
vat a  vyzdobit korálky připra-
vené keramické rybky a  moř-
ské koníky. Dílna se uskuteční 
v  sobotu 21. 4. 2018 od  13.00 
do  16.00 hod. Kapacita je 20 
účastníků, cena 100,- Kč. Pokud 
můžete, přineste si vlastní ko-
rálky, ostatní materiál i  náčiní 
dostanete. Dílna je vhodná pro 
dospělé a zručné děti od 10 let. 

Čarodějný den pro školní děti 
se v  DDM uskuteční v  pondělí 
30. 4. 2018 od 8.00 do14.00 hod. 
(ředitelské volno v ZŠ). Uvaříme 
lektvar, budeme vyrábět i  sou-
těžit v  čarodějnických disciplí-
nách. Všichni čarodějové a čaro-
dějnice jsou vítáni.

Koníci, foto: archiv DDM

Více informací na www.ddmtre.cz

Přírodovědné dobrodružství 
Na  Plachtě v  HK se uskuteční 
v pondělí 7. 5. 2018
Tanečníci skupiny MAD style 
se v  dubnu zúčastní 2 taneč-
ních soutěží – Dvorské jedničky 
a Rychnovského pohárku. 
Na všechny akce je nutné se pře-
dem přihlásit na  e-mailu info@
ddmtre.cz nebo přímo v DDM
Stále je možno se hlásit na Letní 
pobytový tábor (Zemská brána 
1. - 13. 7. 2018)
Od  května se bude možné při-
hlašovat i  na  příměstské tábory 
a prázdninové výlety, které pro-
běhnou v  termínech 1. - 13. 7. 
2018 a 20.- 31. 8. 2018.

Těšíme se na Vás 
Kolektiv DDM
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TJ OREL INFORMUJE

V  sobotu 24. 3. 2018 se v  tře-
bechovické sokolovně konal již 
4. ročník pohárové nepostupo-
vé taneční soutěže. V  letošním 
roce se zúčastnilo více než 1100 
vystupujících z  různých krajů 
naší republiky a  s  podporou 
více jak 700 diváků. Velká účast 
vystupujících dokazuje, že sou-

TPO DANCE Třebechovice pod Orebem  (4. ročník pohárové nepostupové taneční soutěže)

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

R O D I Č O V S K É

C E N T R U M

D O M E Č E K  z . s .
Flesarova 49, Třebechovice p. O. Člen sítě Mateřských center

Podrobné informace na webových stránkách
www.rcdomecek.com, tel. 739 705 230

PROGRAM V DOMEČKU     na měsíc duben - květen 2018

17. 4. út KVĚTINOVÉ DOPOLEDNE – maminky i děti si vyrobí 
nejrůznější kytičky na jarní výzdobu. Od 10 hod.

19. 4. čt OBEZITA JE REALITA – beseda o zdravém stravování 
i s ochutnávkou… S Pavlínou Žďárkovou od 17 hod.

24. 4. út ČARODĚJNICE V  DOMEČKU – děti mohou přijít 
v kostýmech, vytvoříme si čarodějnice, které nakonec upálíme. Do-
neste si, co máte rádi na opékání. Od 9,30 hod.

26. 4. čt ÚMRTÍ OČIMA DĚTÍ – jak si poradit s  velmi těžkou 
situací? Jak vše dětem vysvětlit a  hlavně ulehčit? Co když zemře 
oblíbené zvířátko? S PhDr. Irenou Kuldovou od 18 hod.

1. a 8. 5. ZAVŘENO – státní svátek

15. 5. út KA(F)RÁRNA – přijďte společně sdílet...vytvářet pro-
gram Domečku u čaje a kávy. Od 9,30 – 11,30 hod.

17. 5. čt OBEZITA JE REALITA – beseda o zdravém životním 
stylu spojená s ochutnávkou. Zaměřeno na dospělé. Od 17 hod.

22. 5. út BAZÁREK – nákup a prodej čehokoliv….ideálně za-
měřený na léto. Od 10 hod.

29. 5. út VÝLET VLAKEM DO ČASTOLOVIC – bližší info včas 
zveřejníme. Při nepřízni počasí bude v Domečku volná herna od 10-
11,30 hod.

NOVINKA:

DANCE FITNESS WORKOUT – každý čtvrtek od 17 hod. Komplexní 
cvičení především pro ženy. Kombinace fitness, latinsko - americ-
kých tanců a aerobicu. S Klárou Drašnerovou.

PRAVIDELNĚ V DOMEČKU:

DOPOLEDNE: pro děti a rodiče na rodičovské dovolené: ST cvi-
čení pro miminka a batolata, ČT konverzace v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od 3-6let. 
VEČER: jazykové kurzy, přednášky a dílny pro dospělé

Srdečně Vás zveme k nám do Domečku. 

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE 

na www.rcdomecek.com

V  březnu si v  Domečku užily jedno zábavné páteční odpoledne 
především naše děti. Nejen ony, ale i někteří rodiče přišli v nápadi-
tých kostýmech. Tančilo se, děti se mohly zapojit do lekcí zumbič-
ky, cvičení pro batolátka a zpívánek pod vedením našich lektorek 
nebo si vyzkoušet motorické dovednosti při úkolech jako házení 
míčků do panáka, nošení vajíčka na lžíci nebo skákání v pytli. Na-
konec se osvěžily čerstvým ovocem, které nám věnovala paní Eva 
Drbalová. Moc děkujeme. Na  všechny se těšíme na  nějaké další 
akci.

těž TPO DANCE získala ve  svě-
tě nepostupových soutěží své 
místo. 
Soutěž byla rozdělena do  čtyř 
věkových kategorií a  6 taneč-
ních stylů. Všechny kategorie 
byly téměř naplněny a  bylo 
rozdáno více jak 65 pohárů 
a sladkých odměn. Celou soutěž 
provázela pětičlenná odborná 
porota. 
Poděkování patří hlavním orga-
nizátorkám, Lucce Buchalové 
a Heleně Moravcové, za zajištění 
bezchybného průběhu celé sou-

těže. Dále děkujeme všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na pomoci se 
soutěží. 
Taneční soutěž probíhala za  fi-
nanční podpory města Třebe-
chovice pod Orebem, Králové-
hradeckého kraje a  Brynychovy 
župy.
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LESOKRUH

O Jarovítovi, zlatém klíči a Moraně,

kterak ji do zimního království vyprovodit

Ve  středu 21. března jsme v  Le-
sokruhu slavili jarní rovnoden-
nost. Od  rána jsme připravovali 
zahradu na  příchod hostů, děti 
za  pomoci průvodců krájely ci-
buli a  batáty na  batátovou po-
lévku, kterou jsme vařili v  kotlí-
ku na ohni. Protože se naše přání 
vyplnila a  bylo opravdu kouzel-
né počasí, rozhodli jsme se, že 
oběd si dneska sníme na sluníč-
ku. Před třetí hodinou se začali 
scházet hosté, kteří se mohli ne-
jen posilnit polévkou, ale také si 
vyrobit malé Moranky ze slámy 
a odstřižků látek. Pak nastal čas 
vyrazit s  Moranou (ozdobenou 
podle tradice korály z vyfouknu-
tých vajec) k potoku u fotbalové-
ho hřiště. Tady jsme si zazpívali 
píseň o vodě a pak přišly na scé-
nu loutky půjčené z divadla Drak 
- Matka Země, Jarovít a  drak 
Zmej. Sehráli jsme divákům le-
gendu o  tom, jak Jarovít pře-
mohl draka Zmeje představující-
ho zimu a dostal od Matky Země 
zlatý klíč, kterým otevřel nebesa, 
aby seslala životadárnou vláhu. 
Písní Vítej, Vesno jsme přivítali 
Vesnu s  její družinou a  pak se 
všichni přítomní nechali omla-
dit lístečkem a  pokropit vodou. 
Se zimou jsme se rozloučili za-

pálením a  naházením Morany 
i  Moranek do  potoka. Některé 
odvážné ženy smočily své ladné 
nožky ve  vodě a  jediný odváž-
ný muž osvěžil i  horní polovinu 
těla. Po  příchodu zpět do  Le-
sokruhu jsme vyškrábli z kotlíku 

 Matka Země, Jarovít a Vojtěška, foto: Anežka Prokšová

zbytek polévky, dopili čaj a s po-
citem báječně prožitého dne 
se rozloučili. Děkujeme všem, 
kteří nás přišli podpořit a strávit 
s námi první jarní den, a těšíme 
se na příští shledání na oslavách 
Dne Země, ptactva a dětské kni-

hy, která se 
bude konat v  úterý 17. dubna, 
případně už v pátek 6. dubna při 
úklidu Třebechovic v rámci akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

Martina Kašparová,
koordinátorka lesní mateřské školy

Text a foto:  Erika Hostinská
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SKAUTI

Přes mrazivý začátek března jsme první víkend 
vyrazili na tradiční výlet do Ostroměře. Společně 
s  chlumeckými a  stěžerskými skauty jsme tam 
oslavili skautský svátek Den zamyšlení, naroze-
niny zakladatele skautingu lorda Baden Powela. 
Více jak 100-členná výprava nejprve absolvovala 
zhruba osmikilometrovou trať do Vlčí rokle. Tak máme pojmenova-
né místo, kde se scházíme. Letos jsme vynechali tradiční slaňování, 
zato jsme si zahráli  bojovou hru a ohřáli jsme se u pořádného tábo-
ráku, na kterém jsme si také opekli buřty. Poté se mladší přesunuli 
na  vlak a  starší do  místní tělocvičny, kde měli další aktivity a  kde 
přespali.
Následující pátek se konal 23. skautský ples. Akce pro členy, pří-
znivce a  podporovatele střediska byla jako tradičně vyprodaná. 
Věříme, že se návštěvníci dobře bavili a  že se letos ještě jednou 
při podobné příležitosti setkáme. Na  27. října, u  příležitosti oslav 
100 let od vzniku republiky, chys-
tá naše středisko ve  spolupráci 
s  městem Třebechovice mimo 
jiné večerní zábavu s  bohatým 
programem. Třetí březnovou 
sobotu se vydalo několik členů 
střediska na  ples do  Chlumce 
nad Cidlinou, aby tak chlumec-
kým oplatilo jejich milou návště-
vu u nás. 
A  všichni jsme se celý březen 
pilně připravovali na  skautské 
závody, které počátkem dub-
na proběhnou v  našem měs-
tě a  na  které dorazí více jak 
100 dětí z kraje.

Přemysl Pistora

 
Vedoucí chlumeckých skautů 

na našem skautském plese

Fotografie oddílu Světlušek na výletě do Ostroměře

KLUB RC MODELÁŘŮ TŘEBECHOVICE
Letecko - modelářský klub Tře-
bechovice pořádá ve spolupráci 
s  TMB a  Technickými službami 
výstavu RC modelů letadel. Po-
prvé se originálně uskuteční 
na ploše zimního stadionu v Tře-
bechovicích.

Výstava pro veřejnost bude ote-
vřena na  DEN MATEK v  neděli 
13. 5. již od 8.00 hodin. Na ploše 
uvidíte modely letadel různých 
kategorií, hmotností a  rozměrů 
od  100 do  600 cm. Mladí piloti 
předvedou, jak se létá na  cvič-
ném modelářském simulátoru, 
a  zkušení starší modeláři rádi 

odpoví na  otázky návštěvníků.        
Celou výstavu bude doprovázet 
prezentace obrázků z  modelář-
ských akcí, drakiád a promítání fi l-
mů zahraničních leteckých show.
Přijďte se podívat, s  čím létají 
Třebechovičtí modeláři.
Srdečně zve LMK Třebechovice.  

 Za  klub Pavel Lukášek

Třebechovické Haló
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KULTURA

K řadě večerů, které Klíč k tvoři-
vosti pořádá, přibyl další, muzi-
kálový. "Broadway, here I come" 
- “Broadway, tady mě máš” - se 
konal 3. 3. 2018 v produkci Ve-
roniky Dernerové. Zazněly ne-

První Muzikálový večer

K provedení písně „Dokážeš zázra-
ky“ se spojily všechny generace,

 Foto Marcela Zuchová

V úvodní písni z muzikálu
 „Hamilton“ repovali mladí muži 

v uniformách,
Foto Daniel Bek

Divokej Bill revival, foto: Karolína Beranová

Wanastowi Vjecy revival, foto: Karolína Beranová

jen ústřední 
melodie zná-
mých muzikálů, ale i rap ze slav-
ného muzikálu Hamilton, nebo 
step na  píseň Cups v  podání 
mistra ČR, stepaře Vojtěcha Lo-
poura. Pro společné provedení 
sólových i  sborových partů se 
sešlo napříč generacemi přes 
40 účinkujících z  Třebechovic 
p. O. a okolí. Máme mezi sebou 
opravdu šikovné zpěváky. At-
mosféra večera byla náramná 
a  jen přímí protagonisté vědí, 
že bez potu a  obětí se to neo-
bejde. Bylo nám ctí, že jste byli 
u toho! 

Máte chuť se přidat příští rok? 
Muzikálových písní je stále 
dost! 

Klíč k tvořivosti, z.ú.

Po  plesové sezóně a  zimním 
spánku koncertních vystoupení 
jsem si říkal, že bych v  Třebe-
chovicích opět uspořádal něja-
kou kulturní akci. Oslovil jsem 
Středisko místní kultury při Tře-
bechovickém muzeu betlémů, 
a tak jsme si plácli. Uspořádáme 
revivalový večer. Ten v  mnoha 
případech zastíní pořádnou 
rockovou show. Ale teď tomu 
mělo být jinak. Pro tento večer 
jsme oslovili 2 kapely interpre-
tující české skladby. Jednalo se 

o uskupení Divokej Bill a Wana-
stowi Vjecy revival. Je pravda, že 
mnohdy se člověk pozastaví nad 
množstvím revival kapel, kte-
ré existují. Ale proč ne. U  těhto 
kapel to má svůj význam. Divo-
kej Bill revival je jediný v  České 
republice a  může se pochlubit 
oficiální podporou pravé kape-
ly. Dokonce měl tento zmiňo-
vaný revival tu čest se postavit 
na  společné podium v  ramci 
tour. A to už přeci něco zname-
ná. “Wanastovky“, které přijaly 

Recenze koncertu

pozvání ze vzdálné Bíliny, se 
mohou pyšnit nezaměnitelným 
hlasem frontmana Petra Von-
dráčka, který je k  nerozeznání 
od  zpěváka Roberta Kodyma 
z  originální sestavy. Při té příle-
žitosti jsme se rozhodli oslovit 
společnost NinetyTwo Producti-
on, která celý koncert natočila 
na  6 kamer. Aby celý večer měl 
tu správnou atmosfréru, vybra-
li jsme to nejlepší ze světelné 
a zvukové techniky.
Obě kapely hrály notoricky zná-
mé pecky a  celý večer završil 

DJ Radim oblíbenou Disco 
After Show.
Chtěl bych poděkovat Kulturní-
mu domu Třebechovice za  zna-
menitou spolupráci, společnosti 
VH PRINT za připravené plakáty, 
dále DISCOWORLD HK za  spo-
luorganizaci a  hlavně kapelám 
za perfektní atmosféru. 
Jediné, na  co bych vznesl kriti-
ku, je obecně slabá účast diváků 
na mnoha kulturních akcí, které 
se v tomto městě nabízejí.

Za Musicase Production
 Milan Šatník
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Třebechovické muzeum betlémů

Stará řemesla - tradice, um a zručnost našich předků
V  letošním roce si připomíná-
me 660 let od  první písemné 
zmínky o  Třebechovicích. Při té 
příležitosti jsme si pro návštěv-
níky na  letní sezónu připravili 
výstavu zaměřenou na  histo-
rii vzniku města a  především 
na  stará a  tradiční řemesla. 
Hrnčířství, kovářství, koželuž-

ství, zámečnictví, truhlářství 
a mnoho dalších řemesel našich 
předků představíme ukázkami 
nářadí, výrobků a  fotografií. Bě-
hem vybraných víkendů budou 
připraveny i  praktické ukázky 
zručnosti kovářů, ševců, hrnčí-
řů, přadlen atd. Pro děti je při-
praven nový dětský koutek, kde 

Naše město je dlouholetým 
členem Euroregionu Glacenzis, 
zájmového sdružení právnic-
kých osob Pomezí Čech, Mo-
ravy a  Kladska. Jeho činnost 
mezi jiným směřuje k  podpoře 
spolupráce v  rozvoji pohranič-
ní turistiky, kulturní výměny 
a  péče o  společné kulturní dě-
dictví. K  tomuto cíli má sloužit 
i společný česko-polský projekt 
„Společné dědictví – jeden 
cíl“. Jeho součástí bylo i zpří-
stupnění dosud neveřejného 
Svitavského betléma ze sbírko-
vého fondu Třebechovického 
muzea betlémů. O  Svitavském 
velkém mechanickém betlé-
mu jsme psali v  minulém čísle 
Třebechovického Haló. Polští 
partneři, Gmina Kudowa Zdroj 

Projekt „Společné dědictví – jeden cíl“

Kulturní dům

Oldies Disco Party

Přijďte si zatančit, nebo poslech-
nout ty největší hity od  sedm-
desátých let až po  léta devade-
sátá. Na  své si přijdou příznivci 
popu, disca i  rockové muziky. 
D.J. Uncle Floyd (dlouhá léta pů-
sobící v  AC klubu v  Hradci Krá-
lové) vám rád zahraje i písničky 
na přání.

Akce s  názvem Oldies Disco 

Party se bude konat v  pátek 

20. dubna od  20:00 hodin 
v Kulturním domě v Třebechovi-
cích pod Orebem.
Vstupné 50,- Kč, prodej vstupe-
nek na místě

pomocí kvízů, her 
a  hlavolamů po-
znají řemesla. 
Výstava začíná 27. dubna a hned 
v  sobotu 28. dubna se můžete 
přijít podívat na  vznik dřevěné 
sochy vyřezané motorovou pi-
lou. 

Petra Jahnová

Jaroslav Štefek, Euroregion
Glacensis a Ing. Jiří Němec,

foto: Iveta Leuchterová

Třebechovické

muzeum

betlémů

Tel. +420 495 592 053,
e-mail: info@betlem.cz, 

www.betlem.cz,
www.itrebechovice.cz

Otevírací doba:

Celoroční provoz,
pondělí – zavřeno

úterý – neděle
9,00 – 16,30 hodin

ŘEZBÁŘSKÁ SHOW
V sobotu 28. 4. budou od 14.00 hod. burácet motorové pily 

na Masarykově náměstí v Třebechovicích pod Orebem.

Nenechte si ujít ojedinělou řezbářskou show s motorovými pilami
v doprovodu rockové muziky a s pyroefekty. 
Je to divácky velmi atraktivní podívaná. Dokonalé zvládnutí motorové pily umožní během několika 
málo minut vytvořit z obyčejného špalku dřeva umělecké dílo. 
Každá minuta strhující řezbářské show poodhalí roušku tajemství sochy ukryté ve dřevě. 
LÉTAJÍCÍ PILY - unikátní řezbářská show, jaká tady ještě nebyla. Kromě super rychlořezby jednou 
a dvěma motorovými pilami současně uvidíte opravdu létající pily se současnými vertikálními a hori-
zontálními obraty. Show je doprovázena rockovou hudbou a pyrotechnickými efekty, které jsou syn-
chronizovány s řezbou a doprovodnou hudbou. 
TANČÍCÍ PILY - jedinečná řezbářská show, ve které máte možnost zhlédnout synchronní řezbu dvou 
řezbářů (muž a žena) s motorovými pilami vedle sebe v doprovodu hudby a pyrotechnických efektů. 
V moderované řezbářské exhibici se představí:

Pecháček Jaroslav, sochař, řezbář

Jeho specializací je řezba dřevěných soch výhradně motorovou řetězovou pilou. V současnosti vlastní 
slušnou sbírku 27 soch. Řezbařině se věnuje již 18 let a k dokonalému zvládnutí motorové pily mu do-
pomohla dvanáctiletá praxe v těžbě dřeva. Je držitelem tří českých rekordů v rychlořezbě motorovou 
pilou a dvou světových prvenství v řezbě dvěma motorovými pilami současně. Je zatím jediný řezbář 
na světě, který tuto techniku řezby soch ovládá, navíc v rekordním čase, který je zapsán v knize rekordů.
Pecháčková Marie, výtvarnice

Několik let se specializovala na malbu olejem na dřevo a v roce 2013 tuto činnost rozšířila o řezbu soch 
motorovou pilou. Je jedna z mála žen u nás, která pro svoji práci tento nebezpečný nástroj používá. Již 
více než deset let společně s manželem organizují výtvarná a sochařská sympozia po celé republice 
a nyní se společně těchto akcí i aktivně účastní.   

Renata Pazderová
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Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování)

NĚCO Z HISTORIE

Ve  vyprávění pokračujeme domy po  pravé části ulice 

Na Stavě směrem k železničnímu přejezdu.

Za  skautským domem stojí na  pozemku bývalé školní zahrady 
domy čp. 1233 a 1234. Za nimi, na konci cesty vedoucí k zadnímu 
domu stojí budova z konce 60. let 20. století, patřící původně k za-
hradnictví, které si teď připomeneme. Zahradnický domek vznikl 
pro potřeby zahradnictví, které pokračovalo v  mnohaleté tradici 
zahradnictví stojícího na  zdejších pozemcích a  později rozšířené-
ho o některé okolní pozemky. Zahradníci a majitelé bydleli v domě 
s čp. 483. Prvním zahradníkem zde byl po roce 1904 Josef Šplíchal 
a  po  něm Josef Kolomazník. Posledním soukromým zahradníkem 
zde byl František Kraus se svojí manželkou. Na záhonech, ve sklení-
cích a pařeništích pěstovali zeleninu, květiny i sadbu. Zahradnictví 
provozovali do roku 1959, protože k 1. dubnu 1959 vstoupili spolu 
s  některým dalšími zahradníky ve  městě do  Komunálu. František 
Kraus zde zůstal jako vedoucí. V roce 1963 bylo rozhodnuto, že se 
jednotlivé zahradnické provozovny, které doposud zůstaly u svých 
původních majitelů, spojí a  vybuduje se zcela nové zahradnické 
středisko se skleníky. Po sporu o místo bylo rozhodnuto, že základ 
bude na  pozemcích bývalého Krausova zahradnictví. K  výstavbě 
nového zahradnického střediska došlo v  roce 1968, byla při tom 
využita část školní zahrady, na  které byla vybudována příjezdová 
cesta k novému objektu. Později byl zrušen i zbytek školní zahrady. 
Zahradnictví v nejlepších letech zasahovalo za domem čp. 483 až 
do poloviny domů na Fryntově poli a směrem k trati až do míst, kde 
je dnes čp. 1190. František Kraus zde byl vedoucí až do roku 1973, 
kdy odešel do důchodu. Po něm se vedoucím stal pan Bek. Nebyl 
tu dlouho, po letní sezoně v roce 1975 bylo zahradnictví uzavřeno, 
protože pan Bek odešel z podniku Služby Hradec Králové pracovat 
do n. p. ZAZ. Znovu bylo zahradnictví otevřeno v únoru 1976, jeho 
provozovatelem byla DOSka (Drobné opravy a služby) a vedoucím 
se stal K. Dědek. Došlo k  několika rychlým výměnám vedoucích 
a  od  1. prosince 1977 nastoupil jako vedoucí zahradnictví Josef 

a Gmina Radkov, zastřešují ob-
dobnou tématiku na  polském 
území. Společná historie úze-
mí při hranicích ČR a  Polska je 
dodnes patrná na  kulturním 
dědictví obou zemí. Jedineč-
ným fenoménem tohoto do-
chovaného potenciálu česko 

– polského pohraničí je právě 
i betlémářství.
Třebechovické muzeum betlé-
mů je druhé nejvíce navštěvova-
né muzeum v našem kraji. Ročně 
přivítá cca 30  000 návštěvníků. 
Sbírkový fond tohoto zařízení 
činí okolo 450 betlémů zhotove-

ných z různých materiálů. Sbírka 
má vysokou kulturní a duchovní 
hodnotu. Realizace a propagace 
tohoto projektu přispěje k  dal-
šímu zvýšení atraktivity našeho 
Třebechovického muzea betlé-
mů nejen v tuzemsku, ale i u na-
šich polských přátel. Těch do na-

šeho regionu – do skalních měst 
na  Náchodsku a  Broumovsku 
a do ZOO ve Dvoře Králové jezdí 
ročně desítky tisíc. Našim cílem 
je nabídnout jim i  tímto způso-
bem návštěvu Třebechovic pod 
Orebem.

 Ing.Jiří Němec 
a Petra Jahnová

 Pohled na zahradnictví Františka Krause

Václavek. Spolu s ním tu byla jeho manželka Jaroslava Václavková. 
Václavkovi zahradnictví provozovali až do listopadu 2014, od roku 
1991 ho měli v soukromém vlastnictví. V tomto roce byla také část 
zahradnictví, původně patřící Krausovým, vrácena v restituci dědi-
cům původních majitelů. V listopadu 2014 zde zahradnictví končí.

Čp. 483 
Pozemek, na  kterém později bylo postaveno toto číslo popisné, 
několikrát změnil majitele. V roce 1901 byla majitelkou Dorota Baš-
ková, která pozemek na podzim roku 1904 prodala Josefu a Anně 
Šplíchalovým. Josef Šplíchal se stal v roce 1906 majitelem celé ne-
movitosti a na podzim roku 1911 ji pak prodal Josefu Kolomazníko-
vi. Ten ji pak v prosinci 1934 prodal Františku a Jarmile Krausovým. 
V  roce 1968 přešlo vlastnictví jedné poloviny na  dceru Jarmilu, 
provdanou Frankovou a  jejího manžela Antonína Franka. Později 
se stali vlastníky i druhé poloviny a v majetku rodiny je doposud.
Josef Šplíchal postavil nejprve v roce 1905 na pozemku zahradnic-
kou boudu, která byla zapsána v katastru nemovitostí v roce 1910 
a dostala číslo 483. V roce 1912 pak Josef Kolomazník místo boudy 
postavil dům. K další stavební změně došlo v roce 1969, kdy Fran-
tišek Kraus uskutečnil nástavbu rodinného domku, při které bylo 
přistavěno patro, a dům tak změnil svůj vzhled.
V roce 1910 zde bydlel zahradník, vdovec, Josef Šplíchal, jeho syn, 
zahradnický pomocník, Bohuslav Šplíchal spolu s manželkou Marií. 
V roce 1921 zde pak bydlel zahradník Josef Kolomazník, jeho man-
želka Josefa a synové Bohuslav a  Josef, dále učeň František Kraus 
a tři další zahradničtí učni a obuvník Josef Kraus. V roce 1930 zde 
nadále bydlel zahradník Josef Kolomazník s  manželkou a  synem 
Josefem a zahradník Oto Sedláček. Zahradník Josef Kolomazník st. 
zemřel na srdeční zástavu v pátek 27. března 1936. Josef Kolomaz-
ník ml. se později i se svojí maminkou odstěhoval a bydlel naproti 
poště. Druhý syn Kolomazníkových byl rovněž zahradníkem, od-
stěhoval se a pracoval mnoho let jako zahradník na Hradě v Praze. 
Od roku 1935 zde pak bydleli František a Jarmila Krausovi, pozdě-
ji i  se svými dětmi Ladislavem, Oldřichem, Jarmilou a  Františkem. 
V domě zůstala bydlet dcera Jarmila s rodinou. 

Zahradník František Kraus 



14 Třebechovické Haló

Jak jsem zmínila dříve, nejstaršími domy v této ulici byly 

čp. 160 a 161.

Čp. 161
V roce 1845 byl majitelem původního starého domu Jan Holeček. 
Odstupním listem z  roku 1892 se majitelem poloviny domu stal 
jeho syn Antonín Holeček a na základě smlouvy trhové se ve stej-
ném roce stala majitelkou druhé poloviny jeho manželka Marie 
Holečková. Odstupním listem z  roku 1926 přešla polovina, která 
patřila Marii Holečkové do  vlastnictví Katolické jednoty v  Třebe-
chovicích s  omezením, že v  případě, že se Marie Holečková vrátí, 
dostane se jí zpět do vlastnictví. Odstupním listem z roku 1930 pro-
běhlo to samé s polovinou patřící Antonínu Holečkovi. Rozhodnu-
tím KNV v Hradci Králové ze 4. 5. 1950 se vložilo právo vlastnické 
pro Československou obec sokolskou v Praze, dalším výměrem KNV 
z roku 1952 se vklad zrušil a obnovil se původní vlastník. Podle zá-
pisu o likvidaci Katolické jednoty z 27. 9. 1953 a podle výměru rady 
ONV z roku 1956 přešlo vlastnické právo na Českou katolickou cha-
ritu v Praze. V roce 1956 jedna polovina a v roce 1957 i druhá. Od ní 
pak v roce 1958 dům koupil Ladislav Kraus. V rodině je doposud.
Antonín Holeček byl zahradník a  v  roce 1891 zde postavil skleník 
a pařeniště. Také jeho syn Jan byl zahradník. Ladislav Kraus po kou-
pi domu plánoval jeho opravu. Vzhledem k tomu, že starý dům byl 
z  vepřovic a  bez základů, měl narušenou statiku a  shnilé trámy, 
byl zbořen a na  jeho místě byla postavena celoročně obytná cha-
ta. V roce 1969 pak Ladislav Kraus postavil garáž. Na pozemku pak 
v  roce 1980 byla zahájena stavba nového domu, kterému zůstalo 
původní číslo popisné.
V roce 1870 zde bydlel Jan Holeček s manželkou Františkou a dětmi 
Annou, Cecílií a Antonínem. V roce 1921 zde bydlel Antonín Hole-
ček ml. s manželkou, schovankou a hospodyní. V roce 1930 již Ho-
lečkovi v Třebechovicích pravděpodobně nebydleli a v domě bydlel 
v  nájmu vdovec Josef Čtvrtečka se dvěma dětmi, Marie Jandáto-
vá se syny Eduardem a Václavem, kteří byli obchodními příručími 
a čtyři další lidé. Bydleli tu také Adamovi, paní Luňáková či slečna 
Bašová. Po roce 1958 zde bydlel Ladislav Kraus spolu s manželkou 
Růženou a syny Ladislavem a později i Zdeňkem.

Čp. 1190 
Na  jižní části pozemku, který dříve patřil k zahradnictví v čp. 161, 
byl postaven dům čp. 1190.

Čp. 160 
V roce 1858 byl majitelem Václav Malý a od něho dům v roce 1897 
koupili Václav a Anna Dvořákovi. V roce 1915 se majitelkou celého 
domu stala Anna Dvořáková a v  roce 1923 dům zdědila její dcera 
Růžena, v roce 1928 provdaná Kubátová. Dalšími majiteli se na zá-
kladě usnesení z roku 1963 stali její manžel Ladislav Kubát a dcera 
Pavlína, která později zdědila i druhou polovinu. Dům po roce 1999 
přešel na její syny a v majetku jednoho z nich je doposud.
 Podoba tohoto domku pochází z roku 1909, kdy Václav Dvořák pro-
vedl přestavbu původního domu ze základů.
V  domě bydleli majitelé, v  roce 1921 to byla Anna Dvořáková se 
třemi dětmi a  krejčí František Tichý s  manželkou a  dvěma dětmi. 
V  roce 1930 zde bydlel instalatér Ladislav Kubát s  manželkou Rů-
ženou, zámečník Josef Dvořák, krejčí František Tichý s  manželkou 
a  obuvník Karel Bouzek s  manželkou a  jedním dítětem. V  letech 
1960 – 1965 tu také bydlela Anna Kubátová, matka Ladislava Ku-
báta. Růžena Kubátová tu bydlela od  narození do  roku 1963, její 
manžel Ladislav do počátku devadesátých let 20. století. Bydlela tu 
i jejich dcera Pavlína, provdaná Barvířová, a to do roku 1999, stejně 
jako její manžel Ludvík Barvíř. Jejich syn Jaromír se odstěhoval, zů-
stali zde synové Jiří a Petr, kteří zde bydlí se svými rodinami.

Ze vzpomínek, materiálů a  fotografií poskytnutých paní Vlastou No-
votnou, Jarmilou Frankovou a za přispění dalších spoluobčanů, z kro-
niky města, obrazové kroniky města a ostatních materiálů uložených 
ve  Státním okresním archivu v  Hradci Králové připravila za  Heldovu 
městskou knihovnu Jana Rückerová.

 Pohled na část ulice Na Stavě s domy čp. 483, 161, 1190 a 160 (vzadu) v roce 2018
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SPORT

Martin Klemenc,

trenér A mužstva 

Bohužel se nám nepodařilo za-
vršit tuto úspěšnou sezónu cel-
kovým vítězstvím, ale myslím 
si, že i 2. místo je pro nás úspě-
chem. Není to jen výsledek vyřa-
zovacích bojů, ale druhé místo 
jsme obsadili i po základní dlou-
hodobé části soutěže, což pova-
žuji za výborný výsledek. Hlavně 
proto, že je to obraz výkonnosti 
za  celou sezónu. To, že se nám 
nepodařilo vystoupit na nejvyš-
ší stupínek, je pro nás motivace 
a  výzva pro další práci, aby se 
nám podařilo vítězství vybojo-
vat v následujících ročnících.
Když si vzpomenu na  začátek 

Oddíl ledního hokeje
sezóny, kdy 
z  již hotového 
kádru někteří 
hráči ukončili čin-
nost v  klubu, tak jsem si nebyl 
vůbec jistý, jak se bude vše vy-
víjet. I přesto jsme si stanovili cíl 
skončit po  základní části do  4. 
místa. Celá soutěž byla dlou-
hou dobu velmi vyrovnaná. 
Díky předváděným výkonům 
a přístupu většiny hráčů se nám 
cíl podařilo dokonce překonat, 
přestože se nám zranění nevy-
hýbala a několikrát „jsme lepili“ 
sestavu s vypětím všech sil. Vý-
sledkově se nám dařilo hlavně 
v  úvodní části sezóny a  postu-
pem času se výsledky nepa-

trně zhoršovaly. Ale po  celou 
dobu nám výborně chytali oba 
brankáři, předváděná hra byla 
taky velice slušná a  myslím, že 
i pohledná. Náš problém byl ale 
v proměňování brankových pří-
ležitostí, což nás někdy sráželo, 
a  v  některých zápasech jsme 
následně přišli v  závěru utkání 
o cenné body.
Za  to, co se nám společně po-
dařilo, musím poděkovat všem 
hráčům, kteří třeba přijeli z  do-
volené, nebo ji i  celou zrušili. 
Studujícím hráčům, kteří chodí 
do škol mimo naši oblast (v Pra-
ze, Ústínad Labem atd.) a  kteří 
přesto přijeli na  otočku, aby 
odehráli zápas, a  pak se v  noci 
vraceli do místa studia. Děkuji 
oddílům Mountfield HK a  HC 

Trutnov, které nám vypomáhaly 
každý po jednom hráči tak, jak 
to bylo možné. Všem, kteří vy-
cházeli všemožně vstříc a různě 
si přehazovali služby, zaměstna-
vatelům a  spolupracovníkům, 
manželkám, prostě všem, kteří 
nám hrát umožnili. V  neposled-
ní řadě chci poděkovat našim 
fanouškům, kteří začali naše 
utkání v  tomto ročníku více na-
vštěvovat, a  dokonce s  námi 
někdy jezdili i  na  venkovní zá-
pasy. To, co předvedli v  posled-
ním utkání finálové série, bylo 
famózní, škoda, že jsme jim ne-
mohli dopřát oslavu vítězství. 
Díky, že nás povzbuzujete, vá-
žíme si vaší přízně. Kéž by vás 
i  v  následující sezóně ještě při-
bývalo! 

Vicemistr KLM 2017-2018, autor Stanislav Souček

Václav Vlk,

trenér staršího dorostu

V  kategorii staršího dorostu 
jsme po  reorganizaci soutěže 
a  sloučení s  mužstvy z  Ligy do-
rostu hráli v  sezoně 2017/2018 
v  Regionální lize staršího do-
rostu (RLSD - druhá nejvyšší sou-
těž). Soutěž se hrála v  rozmezí 
tří ročníků (1999, 2000 a  2001). 
Systém soutěže byl dvoukolový, 
každý s  každým, poté se sou-
peři z  vrchní a  spodní poloviny 

tabulky sloučili s  protějšky z  Li-
bereckého kraje a hrálo se opět 
dvoukolově. 
Jelikož se do soutěže vrátily opět 
ročníky 1999, byla to pro nás 
velmi náročná sezóna, protože 
v  našem kádru byli pouze dva 
hráči tohoto ročníku a  jednoho 
z nich nám hned ve druhém kole 
přetáhlo Nové Město (aspirant 
na  vítězství ve  skupině). Takže 
naši mladí borci ročníku (2000 
- 2 hráči, 2001 – 8 hráčů, 2002 – 

2 hráči, 2003 - 1 hráč) byli suve-
rénně nejmladším mužstvem. 
I  tak jsme dokázali být alespoň 
velmi vyrovnaným soupeřem 
a  v  některých zápasech sahali 
po vítězství. Bohužel po Novém 
roce jsme přišli o tři dlouhodobě 
zraněné hráče a  sezónu dohrá-
vali v minimálním počtu hráčů. 
Tímto bych chtěl poděkovat 
všem hráčům za bojovnost, sna-
hu a  disciplínu, přestože bylo 
jasné hned od  prvních zápasů, 

že s naším kádrem budeme mít 
velmi těžkou situaci po  celou 
sezónu.

Roman Šinkovský,

hlavní trenér mládeže

Sezóna 2017/2018 byla bohatá 
na  události i  v  mládežnickém 
hokeji. V  září a  lednu proběhly 
náborové dny v  rámci celore-
publikové akce ČSLH Pojď hrát 
hokej, které přitáhly desítky no-
vých dětí do  místního oddílu. 
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Pravidelně probíhalo bruslení 
MŠ a  bruslařská škola pro ve-
řejnost pod vedením profesio-
nálního trenéra ČSLH Romana 
Šinkovského. Třebechvice p.  O. 
byly také v této sezóně centrem 
srazů výběrů talentované mlá-
deže Královéhradeckého kra-
je, tentokrát pro ročníky 2006. 
Z  odchovanců našeho oddílu 
se do  nich dostali hráči Matyáš 
Bek, Vojtěch Šrámek a  Samuel 
Šinkovský.

David Šverák,

trenér starších žáků

V letošní sezóně jsme oproti se-
zóně minulé nastupovali se sta-
bilnějším a početnějším týmem. 
Do většiny zápasů se nám dařilo 
odjíždět se cca 15-ti hráči a dvě-
ma gólmany. 
Začátek sezóny se nesl v  ob-
dobném rytmu, jako tomu bylo 
v loňském roce, ale po odehrání 
úvodních zápasů se hra uklidni-
la a přišly i  lepší výsledky. První 
výhra přišla v 6. kole proti týmu 
z  Trutnova. V  dalších zápasech 
se téměř pravidelně střídala ta 
méně vydařená utkání s  těmi 
výborně odehranými. S  odstu-
pem času hodnotím tuto sezónu 
pozitivně. 
Tímto bych chtěl poděkovat 
všem hráčům a  hlavně rodi-
čům za  jejich odhodlání. V  ne-
poslední řadě také celému re-
alizačnímu týmu, vedoucímu 
mužstva J. Stodolovi a asistentu 
J. Jechovi. 

Jiří Felcman, 

trenér mladších žáků

V  sezóně 2017/2018 se muž-
stvo mladších žáků pravidelně 
3 x týdně scházelo na svých tré-
nincích a  účastnilo se víkendo-
vých zápasů krajského přeboru, 
kde obstálo se ctí. Vánoce byly 
obohaceny úspěšným vystou-
pením na  domácím turnaji, kde 
tým obsadil 2. místo. V průběhu 
roku se družstvo účastnilo navíc 
dlouhodobého Rychnovského 
turnaje, kde po  finálovém břez-
novém kole obsadilo 3. příčku. 
Do  fungování bylo začleněno 
až 20 hráčů narozených v letech 
2006-2009. Sezónu lze zhodno-
tit pozitivně.

Přípravka ročník 2008

V  letošní sezóně byl základní 
kádr ročníku 2008  10 kluků + 
1 gólman doplněný šikovnými 
hráči ročníku 2009. Podzimní 
část sezóny hráli kluci tzv. mi-
nihokej, kde nastupovali na  1/3 
ledové plochy. 

Od Nového roku je čekala velká 
změna a  začali hrát již na  ce-
lém ledě. Kluci museli pochopit 
nová pravidla a nový styl hry, ale 
postupně se učí a  zdokonalují. 
Na  začátku sezóny jsme absol-
vovali turnaj v Chrudimi a o Vá-
nocích jsme organizovali domácí 
turnaj v Třebechovicích. Některé 
zápasy jsme vyhráli, jiné prohrá-
li. Jsme rádi, že děti hokej baví 
a víkendy a volný čas tráví smys-
luplně - v partě a ve sportovním 
duchu. Nyní nás čeká suchá pří-
prava a v létě i soustředění. 
V  další sezóně se kluci spojí 
s  ročníkem 2007 a  budou hrát 
v  kategorii Mladší žáci. Věříme, 
že se na  příští sezónu již těší 
a nastoupí v plné síle. 

Za  celý tým děkuji trenérům 
a  všem, kteří se u  týmu anga-
žovali.

Přípravka ročník 2009

Velmi silným ročníkem jsou děti 
narozené v roce 2009. Jednak se 
zde sešlo poměrně hodně dětí, 
takže poprvé v historii vytvořily 
Třebechovice v mládežnické ka-
tegorii týmy A i B, ale je zde i sil-
ný trenérský a  rodičovský tým. 
Děti této kategorie sehrály ně-
kolik turnajů během roku, např. 
v Šumperku , Chrudimi , Novém 
Městě n. M., z nichž poslední dva 
jmenované i celkově vyhrály. 
Hlavními trenéry jsou Jan 
Čuda, Roman Šinkovský a  Petr 
Vondruška.

Přípravka. Foto Petr Cihlář

Přípravka ročník 2010

Naši nejmenší hráči se v  letošní 
sezoně poprvé vrhli do  organi-
zované soutěže Královéhradec-
kého kraje. Minihokej se hrál 
systémem 4x4 jednou za  mě-
síc jako turnaj tří až čtyř týmů. 
Tato kategorie hodně čerpá ze 
zkušeností dětí, které si v  se-
zóně opakovaně již vyzkoušely 
hru v  kategorii 2009. Sezónu 
kluci zakončili přesvědčivým 
vítězství na  březnovém turnaji 
v Hronově. 
Trenérsky tuto kategorii vede 
Petr Cihlář, Jaroslav Plaček 
a Roman Šinkovský.
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Tenisový klub 

SK Třebechovice

PROGRAM 

SPORTOVNÍCH AKCÍ 2018

Tenisový oddíl SK Třebechovi-
ce si dovoluje pozvat sportovní 
příznivce na  domácí mistrovská 
tenisová utkání družstev, která 
proběhnou v  níže uvedených 
termínech. Mistrovská utkání 
začínají vždy v 9:00 hod.

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

datum den kategorie Domácí Hostující družstvo

28. 4. sobota dospělí A Třebechovice Nespin, z.s., Rychnov n. K.

29. 4. neděle dorost Třebechovice LTC Jaroměř

5. 5. sobota dospělí B Třebechovice TK Lokomotiva HK B

19. 5. sobota dospělí A Třebechovice SK Rychnovek A

27. 5. neděle dorost Třebechovice TJ Červený Kostelec

9. 6. sobota dospělí B Třebechovice TO TJ Svitavy B

16. 6. sobota dospělí A Třebechovice TJ Červený Kostelec A

23. 6. sobota dospělí B Třebechovice TK Kvasiny B

TERMÍNY TURNAJŮ JEDNOTLIVCŮ

Hrací dny Kategorie

21.-23. 7. ženy turnaj kategorie „ C “, zahájení 13:00 hod.

21.-23. 7. muži turnaj kategorie „ C “, zahájení 8:00 hod.

11.-13. 8. mladší žákyně turnaj kategorie „ C “, zahájení 9:00 hod.

Další sportovní akce budou následovat během letních prázdnin, kdy náš oddíl zorganizuje tři turnaje 
jednotlivců pro registrované hráče.

Budeme rádi, pokud přijdete domácí hráče podpořit a dopřejete jim svou podporou výhodu domácí-
ho prostředí. 

SK Třebechovice p. O., výbor tenisového oddílu
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

OČELICE

Rok utekl jako voda a  spaní 
v  posilovně tu bylo zas! Letošní 
ročník Noci s Andersenem se za-
měřil na  Andersenovu pohádku 
Cínový vojáček, na  knížku Jo-
sefa Čapka Povídání o  pejskovi 
a kočičce a Rychlé šípy od Jaro-
slava Foglara. Děti měly za  úkol 
přinést nějaký výrobek nebo 
obrázek na tato témata. Začátek 
byl naplánovaný na  18. hodinu, 
ale pár nedočkavců postávalo 
před obecním úřadem už v pět. 
Na  šestou hodinu se sešlo dva-
cet dětí a  posilovna byla rázem 

Noc s Andersenem – 23. -  24.března 2018
zaplněna spacáky, karimatkami 
a polštářky. Nejprve jsme se pus-
tili do  čtení pohádek o  Pejskovi 
a  kočičce. Ve  čtení se vystřídali 
i posluchači. Následoval test po-
zornosti - kvíz. Po sedmé hodině 
na nás už čekala večeře v podo-
bě šunkové pizzy. Ty děti snad 
dva dny nejedly! Pizzy zmizely 
totiž hned. Po  večeři následo-
vala zábava. Celá posilovna byla 
totiž zahalena do světýlek a dis-
kotéka mohla začít. Někteří tan-
čili v posilovně, někteří hráli hry 
v knihovně a někteří vyráběli ve-

likonoční zápichy z umělohmot-
ných lžiček. Kolem půl dvanácté 
jsme všichni zalezli do  spacáků 
a ještě četli pár pohádek Ander-
senových. Po  nich jsme si spo-
lečně ještě vyprávěli vtipy. A kdy 
jsme usnuli? Tak to je sladké ta-
jemství. Ráno jsme se postupně 
probouzeli po  sedmé hodině. 
Připravili jsme si k  snídani čaj 
a toasty. A pak už jsme mohli ba-
lit, uklízet a odcházet domů. 

ocelice@wo.cz,  www.ocelice.trebechovicko.cz

Autor článku i fotografií: Bc. Ivana Novotná
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JENÍKOVICE

Nyní jen stručně, co se událo 
v  Jeníkovicích. No… ukonči-
li jsme zimní plesovou sezónu 
a  chystáme jarní akce. Oprav-
du parádně se vydařil candrbál 
s tématem „divoký západ“ a ples 
sportovců. Shrnuto jednoduše, 
opravdu prima akce i  lidičky. 
Děkujeme pořadatelům za  peč-
livou přípravu a přinášíme obra-
zovou ukázku.

Co se v Jeníkovicích událo?

 Candrbál v Jeníkovicích

Noc s Andersenem se v Jeníkovicích také vyved-
la. Téměř 20 dětí se s námi bavilo, četlo a dumalo 
nad knížkami celý večer a do rána pak společně 
spalo. Moc děkuji hlavně Elišce Školníkové, která 
pro děti připravila zábavu a po celou akci se jim 
pečlivě s paní knihovnicí věnovala.

Jarní čas se snažily přivolat jeníkovické holky, které vy-
razily na holčičí koledu. Obešly kluky ve vsi a byly pěk-
ně zmrzlé. Jaro ještě v tu dobu nepřišlo, ale sluníčko už 
začínalo hřát.

Jaro je spojené v  Jeníkovicích hned s  několika tradičními akcemi. 
Tak tomu bude i letos. Buďme tedy natěšeni na:

30. 4. 2018 - tradiční „Dětské čarodění“ - masky, soutěže pro 
všechny čarodějnice a  čaroděje, příjemné posezení, lampionový 
průvod na Vrše a pálení čarodějnic

1. 5. 2018 – každoroční „1. máj v Jeníkovicích“

Jeníkovické kolednice

Co nás v Jeníkovicích čeká?

Rozpis fotbalu na jaro 2018:

Domácí Hosté Datum Čas Den

Malšova Lhota B Jeníkovice 08. 04. 2018 10:00 NE

Lhota pod Libčany B Jeníkovice 22. 04. 2018 17:00 NE

Sendražice Jeníkovice 28. 04.2 018 17:00 SO

Stěžery B Jeníkovice 05. 05. 2018 17:00 SO

Jeníkovice Libřice 12. 05. 2018 17:00 SO

Hořiněves Jeníkovice 19. 05. 2018 17:00 SO

Jeníkovice Malšova Lhota B 26. 05. 2018 17:00 SO

Jeníkovice Lhota pod Libčany B 09. 06. 2018 17:00 SO

Zápis do Mateřské školy Jeníkovice pro školní rok 2018/2019 

se bude konat dne 15. května 2018 od  9:00 do  11:30 hodin 

v budově MŠ u paní ředitelky Romany Tomkové. V případě pro-
blému je možné domluvit se i na jiný den. S sebou vezměte OP ro-
diče, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a vyplněnou žádost 
o přijetí. Bližší informace máte možnost získat na telefonním čísle 
495593572 u paní ředitelky nebo na internetových stránkách škol-
ky: http://skolkajenikovice.webnode.cz.

Ještě jedna prosba z  obecního úřadu. Hledáme prosím pomocní-
ka na sečení trávy na obecních pozemcích a úklid obce. V případě 
zájmu prosím volejte starostce obce  Lence Kosařové 724179758. 
Děkujeme.

Jinak přeji Vám 
všem krásné 
jaro. Překonej-
te zdárně jarní 
únavu a  hurá 
na  zahrádky, 
ať Vám dělají 
radost. Buďte 
veselí a zdraví.

Ing. Lenka Kosařová
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NEPASICE

► V  březnu jsme mezi námi přivítali novou sousedku AMÁLKU 

SKALICKOU. Do života jí přejeme jen to nejlepší a ať dělá rodičům 
a sobě jen a jen radost.

► 7. 3. 2018 proběhl pro zájemce v bazénu v Rychnově n. K. ZKU-

ŠEBNÍ PONOR.

► 29. 3. 2018 místní hasiči pořádali ZÁJEZD DO DIVADLA v Pardu-
bicích na hru Z POSTELE DO POSTELE.

► 8. 4. 2018 proběhne OTEVÍRÁNÍ NEPASICKÉ CYKLOSEZÓNY 

2018. Sraz ve 13:00 hodin na mostě. Trasa obvyklá, do 15 km. Buřty 
a drobné občerstvení s sebou. Těšíme se na Vaší účast.

► 14. 4. 2018 proběhne v Nepasicích pod záštitou SDH SBĚR ŽE-

LEZNÉHO ŠROTU. Prosíme sousedy, aby přebytečný železný šrot 
připravili před své ploty až v sobotu ráno. Předem děkujeme.

► 25. 4. 2018 proběhne v budově bývalého obecního úřadu tradič-
ní setkání se starostou města

► 28. 4. 2018 proběhne již tradiční TAJNÝ VÝLET pořádaný míst-
ním SDH. Přihlášky u pana Jaroslava Silného.

► a  jeden na  konec: „Při každé radě velmi záleží na  tom, aby 

přišla v pravý čas.“ (Seneca ml.)  
Pro Haló zpracoval Ing.Stanislav Jech

Nepasice „5“. Ve „staré 5“ svého času bydlel velice vážený soused 
Václav TŮMA, který  byl na konci 1. světové války starostou Nepasic. 
Ukázal velikou odvahu, když příděl obilí určený pro setbu rozdělil 
mezi občany Nepasic, kteří jej nepoužili k osetí polností, ale pro jíd-
lo, čímž starosta porušil snad všechna nařízení.
Později se do domu přiženil Josef Jech (mimo jiné i kronikář obce), 

Několika slovy z Nepasic

(Historické) fotookénko z Nepasic

který měl 3 syny – Josefa, Stanislava, Vladimíra. V 70-tých letech mi-
nulého století byla „stará 5“ srovnána se zemí, když vedle ní vyrostla 
„nová 5“. Dodnes patří „nová 5“ rodině Jechů.

Pro Haló zpracoval a fotografii ze svého archivu poskytli 
Ing. Stanislav Jech a Marie Jechová (historické foto).

LEDCE

V pátek 23. března se v hasičské 
klubovně konala již čtvrtá Noc 
s  Andersenem, kterou pořádala 
místní knihovna. Letošním té-
matem byl Josef Čapek a „Poví-
dání o  pejskovi a  kočičce“. Děti 
se sešly již v 18 hodin, rychle se 
ubytovaly, následovalo opékání 
párků před klubovnou. Po  ná-
vratu zpět do klubovny všechny 
přítomné seznámila knihovnice 
Jitka Dědková s životem a dílem 
Josefa Čapka až po  jeho tragic-
kou smrt v koncentračním tábo-
ře v roce 1945. Pro děti byla též 
připravena pohádková doplňo-
vačka, která prověřila, zda děti 
poslouchaly výklad pozorně. 

V březnu se v Ledcích událo

Noc s Andersenem
Poté byla na řa-
dě výroba veli-
konočních věnečků na  dve-
ře s  Věrou Šestákovu a  Jarčou 
Zemánkovou a  výroba a  vy-
barvování papírových kočiček 
a  pejsků, které pro akci zakou-
pil obecní úřad. Děti pracovaly 
s  nadšením, všem se výrobky 
moc povedly. Před spaním si 
ještě děti poslechly další příbě-
hy pejska a kočičky v audio po-
době. Spát se šlo až těsně před 
půlnocí, dříve se to v  nabitém 
programu prostě nestihlo. Celé 
akce se zúčastnilo 21 dětí, v klu-
bovně jich nakonec přespalo 
17 za dohledu 3 dospělých. 
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Ráno jsme ještě společně pos-
nídali, uklidili a  ukončili celou 
akci. Děti za absolvování celého 
programu dostaly pamětní list 
a omalovánky. Domů si odnesly 
také svůj výrobek a  malou vý-
služku v podobě koláčů, buchet 
a  jiných dobrot, které napekly 
maminky a babičky.

Poděkování patří všem dob-
rovolníkům, místním hasičům 
a  obecnímu úřadu za  přípravu 
a  organizaci této již tradiční 
akce.  

J. Zemánková, 
kronikářka obce

Stručné informace z obecního úřadu

- Revitalizace dřevin na návsi v Klášteře nad Dědinou

Na základě dendrologického posudku Ing. Hladíkové a dalšího od-
borného posudku firmy GREEN SERVIS byla v průběhu měsíce břez-
na zahájena celkové revitalizace dřevin (lip) na návsi v Klášteře nad 
Dědinou. Důvodem je to, že původní dřeviny mají výrazně naruše-
ný zdravotní stav a vitalitu, koruny jsou nestabilní a hrozí riziko vy-
lomení mohutných větví z „hlavy“. Hlavy a kmeny jsou výrazně po-
škozené, s četnými hnilobami, dutinami a prasklinami. Revitalizace 
proběhne v několika etapách (plánovány jsou 3 etapy), a to v časo-
vém úseku několika let. 1. etapa, spočívající ve vykácení středové 
řady stromů a  následném vysazení stromů nových, byla zahájena 
v průběhu měsíce března. Vykácené lípy budou opět nahrazeny lí-
pami stejného druhu tak, aby byl zachován současný ráz celé náv-
si. V 1. etapě byla z důvodu špatného zdravotního stavu pokácena 
i lípa u autobusové zastávky, která bude nahrazena javorem mléč. 
Bližší informace k revitalizaci obdrží občané na obecním úřadu.   

- Rekonstrukce silnice II/298 Ledce – Opočno – 2. etapa

Od 9. dubna (předpokládaný termín) do 19. srpna 2018 bude probí-
hat rekonstrukce silnice II/298 Ledce - Opočno II. etapa, která začí-
ná za křižovatkou na Polánky a končí před čerpací stanicí v Opočně. 
Občané budou včas informováni o nových skutečnostech na vývěs-
kách v obci, webových stránkách obce nebo obecním rozhlasem. 

- Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018

Poplatek za  svoz komunálního odpadu pro rok 2018 ve  výši 
400 Kč za osobu lze uhradit do 26. dubna 2018 na obecním úřadu
(čtvrtek v  čase 18.00 - 20.00 hod.) nebo převodem na  účet 
č. 1242069339/0800 (variabilní symbol = číslo popisné, do kolonky 
"Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. 
část obce). Známku na  popelnici si lze vyzvednout po  zaplacení 
poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek v čase 18.00 - 20.00 
hodin.

- Provoz úložiště odpadů

Provoz úložiště odpadů v  úvozu byl po  zimní přestávce zahájen 
v  sobotu 17. 3. 2018, provozní doba úložiště je každou sobotu 
od 10.00 - 12.00 hodin. 

- Připravované akce

14. 4. Jarní brigáda od 9.00 hodin - úklid hřiště, areálu koupaliště, 
návsi v Ledcích, Újezdci a Klášteře n. D. S sebou: hrábě, lopatu, koš-
tě, kolečko. Občerstvení zajištěno. 
28. 4. Výlet na  "Cikánské toulky" Ohnišov, odjezd v  7.30 hodin 
od zastávky
30. 4. Pálení čarodějnic, areál koupaliště, sraz v  19.00 hodin 
na návsi

M. Čihák, 
místostarosta obce

 Noc s Andersenem,
foto: Ing. Jana Petříková

Jílovický Winter Classic 2018

Únorové počasí přineslo mrazivé dny, které umožnily členům TJ 
uspořádat 2. ročník večerního hokejového utkání. 27. února se 
sportovci sešli u Mokřadu, na kterém rozmístili halogeny poháněné 
dvěma elektrocentrálami. V kotlících rozdělali oheň, který alespoň 
trošku rozehřál přihlížející diváky. Kdo chtěl, mohl si opéct buřty 
nebo ochutnat svařák. Na  ledě se utkala asi desítka hráčů, která 
si v bojovné náladě, avšak ve stylu fair play, noční utkání opravdu 
užila. A to natolik, že se celá akce znovu opakovala ještě o tři dny 
později.

3. 3. Provozská uzlovka

Mladší hasiči se umístili na 4. místě, starší na 10. Výsledky jednot-
livců: Zuzka Černá obsadila v kategorii mladších - 2. místo, Dan Vo-
švrda - 8. místo. Za starší  závodila  Šárka  Vlčková -  4. místo,  Kája 
Černá – 12.  místo. 

11. 3. Karneval pro děti

Princezny, víly, upíři, želva, pirát, Šmoula, mou-
chy a  další nápadité masky z  dílen maminek 
a  babiček zaplnily sál v  hospodě Na  Kopečku 
ve Vysokém Újezdě. DJ Aleš pustil hudbu k tanci a nastala zábava 
plná soutěží a her. Letošní již tradiční karneval se jako každoročně 
vydařil a děti mají na co vzpomínat.

23. 3. Večer s Andersenem 

Letos se v  knihovně sešlo 13 dětí, nejmladšímu 
účastníkovi bylo 7. Děti a slečna knihovnice četly Po-
vídání  o pejskovi a kočičce, dumaly nad pohádkový-
mi úkoly a hádaly pohádkové dvojice. Přemýšlely i nad kouzelnic-
kým kvízem Harryho Pottera, doplňovaly vlastní komiks a kreslily, 
co by si přály najít v  tajuplné zahradě. Každé z  dětí obdrželo pa-
mětní průkaz jako památku na pohádkový večer, který se všem líbil.
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Dětský karneval, foto: Ing. Jitka Panenková

Večer s Andersenem, foto: K. Kazdová

V  minulém měsíčníku Haló došlo k  tiskařskému šotku. Na  Čaro-
dějnice se můžete těšit 30. dubna, tedy stejně jako každý rok. Tě-
šit se můžete i  na  1. ročník Jílovické traktoriády, která proběhne 
11. 8. 2018 v areálu Na Ohrádce.

Jílovické novinky

Dne 27. 3. byl zrealizován pasport dopravního značení a  zároveň 
byla provedena instalace informačního systému. Dopravní znače-
ní v  obci bylo dáno do  souladu se stávající legislativou. Občané 
a ostatní návštěvníci obce se můžou setkat s novými bezpečnostní-
mi prvky a značením.
Obec Jílovice plánuje k  100. výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu výsadbu lipové aleje. Vysazeno bude 100 ks lípy 

srdčité. Lípa malolistá – lípa srdčitá je náš národní strom. Již staří 
Slované ctili duby a  lípy jako posvátné stromy. Podle starých po-
věstí věřili, že v těchto stromech sídlí dobří duchové, kteří ochrání 
jejich obydlí. Starým tradičním zvykem bylo vysazování tzv. rodo-
vých lip. Strom byl zasazen při narození syna nebo založení nového 
obydlí a věřilo se, že lípa bude jejich ochráncem. Výsadba bude re-
alizována z  obce směrem k  nově revitalizovanému Mokřadu. Pro-
běhne ve  spolupráci s  občany, každá rodina si bude moci zasadit 
stromek za svoji nemovitost. Pak se stane patronem stromku. Sta-
rosta obce děkuje všem vlastníkům, jejichž pozemky těsně souse-
dí s pozemkem obce, že souhlasili s tímto záměrem. Při této akci 
pomůže Myslivecký spolek Králova Lhota. S vykácením stávajících 
porostů SDH Jílovice.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka





ŘEZBÁŘSKÁ SHOW

V sobotu 28. 4.

budou od 14.00 hod.

burácet motorové pily

na Masarykově náměstí

v Třebechovicích pod Orebem

Více čtěte na straně 12.


